
 

RELACIÓ DE DOCUMENTS A APORTAR EN FORMAT DIGITAL 

1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió, amb
indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, signada per l’Investigador Principal (format lliure
pdf).

2. Memòria econòmica amb relació classificada de despeses d’acord amb els continguts exigits en l'ordre de
bases i convocatòria d'aquestes subvencions, segons model facilitat a aquest efecte per la Direcció General
de Ciència i Investigació (Annex I)**.

3. Còpies de les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil; en el
document original ha de figurar estampilla, amb indicació de la subvenció concedida, quantia i percentatge
d'imputació. El model de segell per a estampillat figura en l’Annex II.

4. Còpies dels justificants de pagament als proveïdors.

5. Fotografies georeferenciades en color dels equips i infraestructures cofinançades, on s'aprecie clarament
la mesura de publicitat corresponent segons instruccions i model que figuren als Annexos III i IV.

Les instruccions per a obtenir les fotos georeferenciades es detallen en l’Annex V. 

6. Còpia completa de l'expedient de contractació administrativa realitzat per a l'adquisició/construcció del
bé cofinançat (en format pdf,  separant la diferent documentació generada i  exigida d'acord amb la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del  Sector  Públic,  inclusivament els  informes de fiscalització
prèvia per part de l’Oficina de Control Intern de l’entitat beneficiària). S'ha d'aportar tota la documentació
generada, sense cap excepció, incloent-la en un únic arxiu zip.

En cas de realització d'obra nova, l'entitat beneficiària també ha d'aportar llicència municipal d'aquesta. 

7. Declaració responsable sobre deduïbilitat de l'IVA (format lliure pdf)**.

8. Llista de comprovació de riscos de frau segons model Annex VI**.

9.  Declaració responsable  vinculada a l'article 5.3.b de la  Llei  21/2013,  de 9 de desembre,  d'avaluació
ambiental, segons model Annex VII (si l'operació íntegrament no és un projecte), Annex VIII (si l'operació
íntegrament és un projecte que afecta la Xarxa Natura) o Annex IX (si l'operació íntegrament és un projecte
que NO afecta la Xarxa Natura)**.

10. Declaració o Informe d'Impacte Ambiental (només si l'operació es troba en algun dels supòsits recollits
en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en què és procedent l'Avaluació d'Impacte
Ambiental).

11.  Declaració  responsable  sobre  la  percepció  d'Altres  Fons  segons  model  Annex  X**  i,  si  s’escau,
documentació annexa (resolucions de concessió o documentació anàloga).

Vegeu les OBSERVACIONS recollides en la pàgina següent
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-OBSERVACIONS:

*La documentació que s'haja de presentar de manera conjunta s'ha d’aportar mitjançant arxius zip.

-Format Arxius: PDF (Documents 1, 7, 8, 9, 10 i 11); ZIP (Documents 2, 3, 4, 5 i 6).

-En cas que la documentació a aportar (per exemple, l’expedient de contractació complet) excedisca la mida
màxima en Mb establerta pel tràmit telemàtic per a la Justificació,  s’ha d’aportar document en el qual
s’especifique  l’enllaç  al  sistema  d’emmagatzematge  d’arxius  de  l’entitat  beneficiària,  per  a  poder-ne
descarregar la documentació vinculada.  

 **Documentació que s'ha d'aportar signada per la persona representant legal de l'entitat. 
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